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Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

у фонді державного майна україни  
за номером телефону  

(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ 
ЗА КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ 
ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ

ПереЛік  
об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації 

шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування  
ціни за принципом аукціону 

(затверджений наказом ФДМУ від 07.10.2016 № 1841)
управління продажу об’єктів малої приватизації  

департаменту приватизації фонду державного майна україни

Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції за адресою: 
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Олександра Пушкіна, 5.

київсЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній  
формі об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. 

Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерхо-
вою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, під-
валу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, роз-
ташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний 
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 135 537,00 грн, ПДВ – 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 08 листопада 
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04 листопада 2016 
року до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області 

за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 

177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побу-

дови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є од-
ноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому 
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства. 
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних 
елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 591 327,00 грн, ПДВ – 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 70 959,24 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 08 листопада 
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04 листопада 2016 
року до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області 

за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

кіровоградсЬка обЛастЬ
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  
в електронній формі об’єкта державної власності

Мiсцезнаходження об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1.

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче 
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 
1, код за ЄДРПОУ 05814256.

1. Назва об’єкта: верстат довбальний, інв. №023016, реєстровий номер 
5814256.20.ааваге085.

Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Стан задовільний, 
подальша експлуатація верстата можлива.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 080,00 грн, ПДВ – 616,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 696,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить 

369,60 грн.
2. Назва об’єкта: верстат круглопиляльний, інв. № 023015, реєстровий 

номер 5814256.20.ааваге084.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Верстат комплек-

тний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 540,00 грн, ПДВ – 508,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 048,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта становить 

304,80 грн.
3. Назва об’єкта: верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса» 

уодм-1, інв. №030911, реєстровий номер 5814256.20.ааваге094.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1989. Верстат комплек-

тний, необхідна ревізія всіх механізмів. Стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 480,00 грн, ПДВ – 1 496,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 8 976,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

897,60 грн.
4. Назва об’єкта: естакада для циклону ц-1050 та оборника, інв. 

№ 025159, реєстровий номер 5814256.20.ааваге091.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Стан задовільний, 

можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 8 900,00 грн, ПДВ – 1 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 10 680,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

1 068,00 грн.
5. Назва об’єкта: трансформатор зварювальний дтм-401, інв. № 031564, 

реєстровий номер 5814256.20.ааваге097.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1990. Комплектний, пере-

буває в технічно справному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 970,00 грн, ПДВ – 394,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 364,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

236,40 грн.
6. Назва об’єкта: машина для приготування та подавання жорстких роз-

чинів, інв. № 024906, реєстровий номер 5814256.20.ааваге086.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1984. Машина тривалий 

час не була задіяна в роботі, необхідна ревізія всіх механізмів.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 25 580,00 грн, ПДВ – 5 116,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 30 696,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

3 069,60 грн.
7. Назва об’єкта: установка свердлування отворів в залізобетоні иЭ1806, 

інв. № 033890, реєстровий номер 5814256.20.ааваге107.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1992 (рік випуску – 1988). 

Установка розукомплектована, відсутні: рукоятки для переміщення вручну редук-
тора поворотного пристрою, а також для здійснення подачі при свердлінні; два 
колеса з гумовим ободом в зборі.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 5 910,00 грн, ПДВ – 1 182,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 7 092,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

709,20 грн.
8. Назва об’єкта: машина для шліфування дерев’яних підлог со-155, ре-

єстровий номер 5814256.20.ааваге115.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне про-

ведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 850,00 грн, ПДВ – 570,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 420,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

342,00 грн.
9. Назва об’єкта: машина мозаїчно-шліфувальна со-111, реєстровий 

номер 5814256.20.ааваге116.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне про-

ведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 840,00 грн, ПДВ – 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 408,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

340,80 грн.
10. Назва об’єкта: установка со 169, реєстровий номер 5814256.20.

ааваге117.
Відомості про об’єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне 

проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 830,00 грн, ПДВ – 1 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 9 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

939,40 грн.
11. Назва об’єкта: малярний агрегат со-154, реєстровий номер 

5814256.20.ааваге118.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року, рік 

випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механіз-
мів. Стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 130,00 грн, ПДВ – 1 426,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 8 556,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

855,60 грн.
12. Назва об’єкта: малярна станція со, реєстровий номер 5814256.20.

ааваге119.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року. Станція 

комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення ревізії 
всіх механізмів. Загальний стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 80 900,00 грн, ПДВ – 16 180,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 97 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

9 708,0 грн.
13. Назва об’єкта: вентилятор 74-70-86-у 4-5 (вр 280-46 ду (вц 14-46), 

реєстровий номер 5814256.20.ааваге120.
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17 жовтня 2016 року № 83 (999)

фдму – 25 років

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

ЛЬвівсЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,  

на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: 2-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська область.
Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернений у державну власність).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на 

відстані 320,0 м від дороги загального користування. На майданчику розташова-
ний фундамент шириною 11,7 м, довжиною 18,95 м та висотою 1,2 м. Готовність 
фундаменту – 70 %. Фундамент складається з бетонних блоків (кількістю 47 штук) 
розміром 2,37х60,0х40,0. Фундаментні блоки мають ознаки фізичного зносу 50 % 
(половинки). Водопровід, електроенергія, газопостачання відсутні. Відстань до 
каналізації – 10,0 м.

Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Поповича, 4в, 
м. Буськ, Львівська область; площа земельної ділянки: 0,0266 га; кадастровий 
номер 46206 10100:13:022:0209; категорія земель: землі житлової забудови; зе-
мельні сервітути: право прокладання та експлуатації ліній електропередачі зв’язку, 
трубопроводів, інших лінійних комунікацій.

Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 48 700,00 грн (сорок вісім ти-
сяч сімсот гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва –10 700,00 
грн (десять тисяч сімсот гривень); вартість земельної ділянки – 38 000,00 грн (трид-
цять вісім тисяч гривень). ПДВ – 9 740,00 (дев’ять тисяч сімсот сорок гривень).

Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням Пдв) – 58 440,00 грн 
(п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень), у т. ч.: вартість об’єкта неза-
вершеного будівництва – 12 840,00 грн (дванадцять тисяч вісімсот сорок гривень), 
вартість земельної ділянки – 45 600,00 грн (сорок п’ять тисяч шістсот гривень).

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ді-
лянкою державної власності, на якій він розташований:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-
ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
писання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із 
земельною ділянкою.

2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді-
лянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для 
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

Грошові кошти в розмірі 5 844,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172. 

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄД-
РПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 11 листопада 2016 року 

філією «Львівський аукціонний центр» Пат дак «національна мережа аук-
ціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на 
участь в аукціоні – 07 листопада 2016 р. до 18.00 включно.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна 
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Саха-
рова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в 
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про 
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, 
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  

незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,  
на якій він розташований (державна власність)

Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська область.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на від-

стані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна 
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації, 
благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та частко-
ве руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду 
каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні 
фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної 
форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих 
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою 
та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не 
законсервований, розташований на відкритій, не огородженій земельній ділянці, 
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.

Ступінь будівельної готовності – 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058. 

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення.

Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543,00 грн (один 

мільйон чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного 
будівництва – 540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень), 
земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімде-
сят три гривні).

ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою – 
200 908,60 грн (двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням Пдв) – 1 205 451,60 
грн (один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 ко-
пійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн (шістсот сорок 
вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот 
п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ді-
лянкою державної власності, на якій він розташований:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-
ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
писання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою.

2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для 
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта 
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташо-
ваний, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законо-
давством України.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відо-
мості, документи тощо про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта.

Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172. 

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄД-
РПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 11 листопада 2016 року 

філією «Львівський аукціонний центр» Пат дак «національна мережа аук-
ціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на 
участь в аукціоні – 07 листопада 2016 р. до 18.00 включно.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна 
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Саха-
рова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в 
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про 
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, 
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного  

будівництва разом із земельною ділянкою, на якій  
він розташований (комунальна власність)

Назва об’єкта: 2, 3 та 4-та блок секції житлового будинку № 1.
Місцезнаходження: вул. Корольова, 18, мкр-н «Набережний», м. Червоноград, 

Львівська область.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Червоноградське управління 

будівництва і інвестицій «Будінвест».
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт рзташований в 

північно-східній частині м. Червонограда. Об’єкт розташований на відстані 50 м 
від автомобільної дороги місцевого значення, до об’єкта веде під’їзна дорога з 
асфальтовим покриттям. Об’єкт являє собою фундамент з блоків ФБС, де частко-
во виконано монолітний пояс і наявне часткове перекриття плитами. Всі інженерні 
мережі (водопостачання, газопостачання та електричні мережі) розташовані від 
ОНБ на відстані 20 – 50 м. До блок-секції № 1 підведені всі інженерні комунікації. 
Незавершене будівництво потребує проведення технічної експертизи та оцінки на 
міцність споруди, оскільки ОНБ не законсервований, не огороджений та зазнає 
агресивного впливу навколишнього середовища.

Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Корольова, 18, мкр-н 
«Набережний», м. Червоноград, Львівська область; площа земельної ділянки – 
0,3241 га; кадастровий номер 4611800000:02:004:0022; категорія земель: землі 
житлової та громадської забудови. Земельні сервітути: відсутні.

Вартість об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 783 364,00 грн (сімсот 
вісімдесят три тисячі триста шістдесят чотири гривні), у т. ч.: вартість об’єкта не-
завершеного будівництва – 190 131,00 грн (сто дев’яносто тисяч сто тридцять 
одна гривня); вартість земельної ділянки – 593 233,00 грн (п’ятсот дев’яносто три 
тисячі двісті тридцять три гривні).

ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою – 
156 672,80 грн (сто п’ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят дві гривні 80 копійок).

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земель-
ною ділянкою (з урахуванням Пдв) – 940 036,80 грн (дев’ятсот сорок тисяч 
тридцять шість гривень 80 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного бу-
дівництва – 228 157,20 грн (двісті двадцять вісім тисяч сто п’ятдесят сім гривень 
20 копійок), вартість земельної ділянки – 711 879,60 грн (сімсот одинадцять тисяч 
вісімсот сімдесят дев’ять гривень 60 копійок).

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ді-
лянкою державної власності, на якій він розташований:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 
в експлуатацію без права зміни первісного призначення з урахуванням встанов-
леного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
писання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою.

2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ді-
лянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для 
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.

4. Оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згід-
но з чинним законодавством з моменту переходу права власності до покупця.

5. Протягом одного року після підписання акта приймання-передання об’єкта 
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташо-
ваний, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законо-
давством України.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

Грошові кошти в розмірі 94 003,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172. 

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄД-
РПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 11 листопада 2016 року 

філією «Львівський аукціонний центр» Пат дак «національна мережа аук-
ціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на 
участь в аукціоні – 07 листопада 2016 р. до 18.00 включно.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна 
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Саха-
рова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в 
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про 
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, 
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

ЧернівецЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –  

фельдшерсько-акушерського пункту разом  
із земельною ділянкою, на якій він розташований

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він роз-
ташований. Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський 
р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-
акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з 
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з 
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний 
майданчик не огороджений та не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, када-
стровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чо-
тириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 копійок), без урахування 
ПДВ у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста 
вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), ціна земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 грн 
(двадцять чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ.

ПДВ – 88 568,20 грн (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 
20 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 531 409,20 грн 
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони 
здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового вико-
ристання земельної ділянки.

2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

аукціон в електронній формі буде проведено 07.11.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 03.11.2016 до 16.45 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1990 року, рік 
випуску – 1988. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх ме-
ханізмів. Загальний стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 730,00 грн, ПДВ – 2 346,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 14 076,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової вартості продажу об’єкта 

становить 1 407,60 грн.
14. Назва об’єкта: вентилятор вц-4-75 (в-ц4-75-6,3), реєстровий номер 

5814256.20.ааваге121.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вен-

тилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний 
стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 700,00 грн, ПДВ – 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 640,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

564,00 грн.
15. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025138, реє-

стровий номер 5814256.20.ааваге087.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в тех-

нічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

339,60 грн.
16. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025139, реє-

стровий номер 5814256.20.ааваге088.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в тех-

нічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,00 грн.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 
339,60 грн.

17. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025140, реє-
стровий номер 5814256.20.ааваге089.

Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в тех-
нічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

339,60 грн.
18. Назва об’єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реє-

стровий номер 5814256.20.ааваге090.
Відомості про об’єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в тех-

нічно справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,00 грн, ПДВ – 566,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

339,60 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше вико-

ристання об’єкта визначає покупець; покупець бере на себе витрати, пов’язані з 
нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.

Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, 
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок 
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження 
ціни – 07 листопада 2016 року до 18.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
Публічним акціонерним товариством державна акціонерна компанія «націо-
нальна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 11 листопада 
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповід-
но до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої привати-
зації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 
ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 
вересня 2015 р. за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що 
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціо-
нерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних 
центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адре-
су філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, 
м. Кіро воград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінал заяви на участь в аукціоні за методом 
зниження ціни у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни 
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включен-
ня до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, 
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отри-
мати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

вінницЬка обЛастЬ
інформація 

рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 2 (7,0 м2) та 

част. № 1 (8,0 м2) загальною площею 15,0 м2 у підвалі морфологічного корпусу 
(літ. а). Балансоутримувач: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. 
Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна 
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адре-
са замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТКБ «Правекс-Банк».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.09.2016: 
відновна – 13 337,31 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2016.

�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 28 
(29,3 м2) на 2-му поверсі двоповерхової будівлі (літ. а). Балансоутримувач: 
Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Со-
борна (колишня Леніна), 90. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Виграновський О. В.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій станом на 01.09.2016: відновна – 5 487,89 грн; 
залишкова – 401,12 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-
ницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: бетонний майданчик площею 74,75 м2. Балан-
соутримувач: Військова частина 3028 Національної гвардії України. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана 
Мазепи, б/н.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного 
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: майданчик. Балансова залишкова вартість нематеріальних ак-
тивів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина ділянки злітно-посадкової смуги роз-
міром 550 х 42 м, 23 100,0 м2. Балансоутримувач: Військова частина 3028 
Національної гвардії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., 
Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, б/н. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс 
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Вінницька обласна федерація 
драгрейсінгу та дріфту».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: частина ділянки злітно-посадкової смуги. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 123 
(13,2 м2), № 124 (11,2 м2) загальною площею 24,4 м2 на 1-му поверсі ви-
робничого корпусу. Балансоутримувач: Виробнича філія «Вінницька картогра-
фічна фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Коломійчук Н.А.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: 
відновна – 5 028,00 грн; залишкова – 2 495,00 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифіка-
тів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передба-
чено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна 
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 

оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання 
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подається за встановленими в додатках 2-4 до Положення формами.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 
року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уник-
нення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, повідомляємо, 
що максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема 
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встанов-
лення передавальних пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 
849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 кален дарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до 
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, у п’ятницю – до 16.00).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оці-
ночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в га-
зеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по вінницькій області за адре-
сою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. телефон для довідок 53-03-50.

ЗакарПатсЬка обЛастЬ
IнформацIя 

рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: передане на відповідальне зберігання майно, 

що перебуває під митним контролем, вилучені митницею живі тварини (коні), що 
потребують особливих умов зберігання:

№ 
з/п Найменування матеріальних цінностей Кількість, шт

1 Спортивний кінь « Baloubetta», 2002 р.н., стать М, вага 480,0 кг 1
2 Спортивний кінь « Lomitas», 1996 р.н., стать S, вага 520,0 кг 1

Місцезнаходження зберігача та об’єкта оцінки: ТОВ «Конкорд», 08626, Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Здорівка, вул. Щорса, 114. Об’єкти оцінки відсутні (2 
коня) – нестача. Місцезнаходження подібного коня «Спортивний кінь «Сеntoreno», 
2002 р.н., стать G, вага 500,0 кг за адресою: 08626, Київська обл., Васильківський 
р-н, с. Здорівка, вул. Щорса, 114. Найменування балансоутримувача: Закарпатська 
митниця ДФС (88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих втратою (нестачею) майна, 
переданого на відповідальне зберігання. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська 
митниця ДФС. Телефон замовника конкурсу (0312) 64-96-00. Електронна адреса 
замовника конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 2010:84.11 
Державне управління загального характеру. Балансова залишкова вартість, на 
позабалансовому обліку (за останній звітній період) – 29 883,26 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 28.09.2016 (день подання до суду відповідного 
позову про стягнення збитків).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та платник робіт з оцінки: Закарпатська митниця ДФС (88000, 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 20).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
за спеціалізацією 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних за-
собів, та тих, що становлять культурну цінність».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки, що розглядається як практичний до-
свід є оцінка рухомого майна: оцінка тварин.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається із: підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з 
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну 
виконання робіт (у кален дарних днях); документів щодо практичного досвіду вико-
нання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 2, 4).

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закар-
патській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер 
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті 
необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться о 10.00 у рв фдму по Закарпатській області (адре-
са: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати 

опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «відомості при-
ватизації». телефон для довідок (0312) 61-38-83.

ЛугансЬка обЛастЬ
інформація 

рв фдму по Луганській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  

залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 91,74 м2 

на першому поверсі п’ятиповерхового адміністративно-господарського 
приміщення (інв. № 10310716). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська 
обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 22. Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвє-
родонецьке ВПУ». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016. Платник: ПП «Секьюріті Бізнес Компані-Індекс».

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а 
саме: заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо вико-
нуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких 
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути за-
вірені належним чином.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у кален дарних днях, для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів). Конкурсна документація подається в запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час об-
рання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І квар-
талі 2016 року в Україні, і становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
ня) – 1 725,40 грн.

конкурс відбудеться 31 жовтня 2016 р. о 10.00 в рв фдму по Луган-
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби 
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ПоЛтавсЬка обЛастЬ
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки майна

� 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – однопо-
верховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським при-
міщенням (разом із земельною ділянкою). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Степна, 15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38715. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Полтавське тампонажне управління 
ПАТ «Укрнафта». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості шляхом 
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (053) 222-89-58, телефакс 
замовника конкурсу (053) 250-15-13, електронна адреса замовника конкурсу 
TLL_53@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу (власного ка-
піталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за гру-
пами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього – 0,1237 га; кадастровий номер 
5324080101:01:004:0425). Місце розташування земельної ділянки: вул. Степна, 
15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38715. Цільове призначення 
земельної ділянки: землі житлової забудови під будівництво та обслуговування 
об’єкта незавершеного будівництва – одноповерхового 4-кімнатного житлового 
будинка з підсобним господарським приміщенням. Правовий режим земельної 
ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

Строк виконання робіт: 15 кален дарних днів (у разі необхідності – 5 кален дарних 
днів для доопрацювання звіту).

Суб’єкт оціночної діяльності повинен провести державну екпертизу звіту по 
експертній грошовій оцінці земельної ділянки.

Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2 

разом із земельною ділянкою, 0,0344 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська обл., 38813. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Павлівське». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Телефон за-
мовника конкурсу (053) 222-89-58, телефакс замовника конкурсу (053) 250-15-13, 
електронна адреса замовника конкурсу TLL_53@spfu.gov.ua.

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

вінницЬка обЛастЬ
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Ка-

чури, 22а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною площею 

149,9 м2 з вхідними майданчиками а, а1, 1972 року побудови. Обладнання: котел 
КВ 300 1984 р.в., резервуар 2,5 м3 1981 р.в., кафедра водопостачання 1986 р.в., 
апарат для передачі води на душ «Шарко» 1986 р.в.

Земельна ділянка площею 0,1244 га, кадастровий номер земельної ділянки 
0524387200:02:001:0533, категорія земель: землі житлової та громадської забу-
дови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування закладів побуто-
вого обслуговування.

Ціна об’єкта без ПДВ – 109 066,53 грн, ПДВ – 21 813,31 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 130 879,84 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 

посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну 
об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний 
термін за актом передачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти ро-
ків; договір оренди від 02.03.2015 № 354-ГТ на приміщення в будівлі лазні площею 
93,4 м2 зберігає чинність для нового власника; подальше відчуження об’єкта мож-
ливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у 
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – 
РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 13 087,98 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 07.11.2016 включно 
до 17.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
11.11.2016 українською універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української уні-
версальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох 

календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслаити 
на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних) у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ЧернівецЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  
малої приватизації державної власності – лазні  

разом із земельними ділянками, на яких вона розташована, 
що перебувала на балансі ліквідованого васт «нове життя»

Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розта-
шована.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцман-
ський р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля 
загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979), сарай (літ. Б) – одноповерхова 
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979), водоочисна 
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього): загаль-
ною площею 0,1489 га, у т.ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, 
кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 
га, кадастровий №7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна 
споруда) – 0,0408 га, кадастровий №7322585500:02:001:0675».

Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови.

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять 

тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 коп.), у тому числі:
ціна об’єкта групи Ж без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві 

тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.), ціна земельних ділянок, на яких 
розташований об’єкт групи Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок 
п’ять гривень 00 коп.).

ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 210 622,80 (двісті десять 

тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.

2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законо-
давства під час експлуатації об’єкта.

3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта 
приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець 
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна, 
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права 
власності на земельні ділянки в установленому законодавством порядку.

4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і 
шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10% від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіо-
нальне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р 
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

аукціон в електронній формі буде проведено 07.11.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є 
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсаль-
ної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української 
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв: 03.11.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-

ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій облас-
ті за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45. Необхідна інфор-
мація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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фдму – 25 років

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) гос-
подарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земель-
них ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних 
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земель-
ної ділянки, усього – 0,0344 га; кадастровий номер 5325455303:03:003:0044. Місце 
розташування земельної ділянки: вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, 
Полтавська обл., 38813. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської 
забудови. Правовий режим земельної ділянки: землі запасу, не надані у власність 
і користування Артемівської сільської ради. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

Строк виконання робіт: 15 кален дарних днів (у разі необхідності – 5 кален дарних 
днів для доопрацювання звіту).

Суб’єкт оціночної діяльності повинен провести державну екпертизу звіту по 
експертній грошовій оцінці земельної ділянки.

Замовник та платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні 

відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за 
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон-

верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у кален дарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурс-
них пропозиціях перетендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
робіт, у тому числі ПДВ.

Відповідно до листа ФДМУ № 10-36-11307 від 15.06.2016 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця за групами об’єктів: окремо розташована 
будівля – 1 849,9 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн. Вартість 
робіт по земельній ділянці – 5 000,0 грн.

Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 

роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 28.10.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у рв 
фдму по Полтавській області 03.11.2016 о 10.00 за адресою: вул. небесної 
сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.

Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

херсонсЬка обЛастЬ, арк  
та м. севастоПоЛЬ

інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про оголошення 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення оцінки державного майна

� 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,7 м2 
другого поверху будівлі пожежного депо, що обліковується на балансі ХФ ДП 
«Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса,1. 
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ДП 
«Херсонський морський торговельний порт». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 2. Об’єкт: частина підвального приміщення площею 25,6 м2 в будів-
лі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, 
що перебуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник: 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Осадчий 
Олексій Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запла-
нована дата оцінки: 31.10.2016.

� 3. Об’єкт: частини холу площею 5,0 м2 на третьому поверсі будівлі 
навчального корпусу № 5 за адресою: м. Херсон, пров. 40 років Жовтня, 47, 
що перебуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник: 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Осадчий 
Олексій Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запла-
нована дата оцінки: 31.10.2016.

� 4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення підвалу площею 204,7 м2 
у семиповерховій будівлі, що перебуває на балансі Управління державної авто-
мобільної інспекції УМВС України у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, 
просп. Сенявіна,128. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севасто-
полі. Платник: ПП Подупейко Галина Олександрівна. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продо-
вженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 5. Об’єкт: цех по в’язці віників площею 98,3 м2 та навіс цеху по в’язці 
віників площею 180,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Великокопанівське 
лісомисливське господарство», за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, 
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Платник: ТОВ «БВФ «НЕЖДАННА». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укла-
денні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріпле-
ні підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, 
що проводив оцінку.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: 
приміщень, дахів, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, 
автотранспортних засобів – не більше ніж 1 725,40 грн, окремо розташованих бу-
дівель, гідротехнічних споруд – не більше ніж 1 849,90 грн.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за 
№ 60/28190), а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претен-
дента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у кален дарних 
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних 
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господа-
рювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

конкурс відбудеться в рв фдму в херсонській області, арк та м. се-
вастополі за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

� Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від сто-
ронньої організації).

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Платник робіт 

з оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитловий будинок та 
асфальтове покриття

4 080,2 
(у т. ч. 3 945,2 

та 135,0)

м. Київ, 
вул. Поляр-
на, 20

ДП Завод «Ге-
нератор»

ТОВ «Київ Грін 
Енерджі»

30.09.2016

конкурс відбудеться 31 жовтня 2016 року об 11.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 24 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, бульв.  
 Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному 
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності, який відбудеться 31 жовтня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 кален дарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитловий будинок, нерухоме майно 
(частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, 
приміщення, частини будівель.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.06.2016

Майданчик бетонний площею 40,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Здолбу-
нів, вул. Ясна, 6, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Здол-
бунівське вище професійне училище залізничного транспорту», з метою укладення 
договору оренди. Переможцем визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Вартість 
послуг – 1900 грн, термін виконання – 9 кален дарних днів.

Будівля складу з рампою з навісом «У-1» площею 339,8 м2 та приміщення тарної 
площею 72,2 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі 
Державного підприємства НВО «Потенціал-Еко», з метою укладення договору орен-
ди. Переможцем визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 3600 грн, 
термін виконання – 8 кален дарних днів.

Частина приміщення першого поверху гуртожитку площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Рівне, вул. Чорновола, 53, що перебуває на балансі Національного університету 
водного господарства та природокористування, з метою продовження догово-
ру оренди. Переможцем визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 
1800 грн, термін виконання – 8 кален дарних днів.

Частина нежитлового приміщення 1,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Хвильо-
вого, 2, що перебуває на балансі Головного управління Національної поліції в 
Рівненській області, з метою продовження договору оренди. Переможцем ви-
знано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 1800 грн, термін виконан-
ня – 8 кален дарних днів.

Частина холу в будівлі учбового корпусу площею 7,9 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул. Толстого, 3, що перебуває на балансі Рівненського державного гуманітарно-
го університету, з метою продовження договору оренди. Переможцем визнано 
ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 
9 кален дарних днів.

Частина виробничого будинку механічного цеху площею 168,0 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Чемерне, вул. Центральна, 5, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Рівнеторф», з метою продовження договору 
оренди. Переможцем визнано ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Вартість послуг – 1900 грн, 
термін виконання – 9 кален дарних днів.

Приміщення першого поверху у будівлі ВПЗ Старожуків Рівненського поштамту-
ЦПЗ № 1, реєстровий № 21560045.1800.ААА ЖЕЖ 636 площею 9,5 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Старожуків, вул. Островського, 22а, що пере-
буває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою продовження 
договору оренди. Переможцем визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Вартість 
послуг – 1800 грн, термін виконання – 8 кален дарних днів.

Частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 1,5 м2 за адре-
сою: м. Рівне, вул. Чорновола, 1, що перебуває на балансі Рівненської дирекції 
«Укр пошта», з метою продовження договору оренди. Переможцем визнано ПП 
«Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 8 кален-
дарних днів.

Частина приміщення спеціалізованої медичної частини № 3 площею 22,5 м2 
за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23, що перебу-
ває на балансі Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина 
№ 3», з метою продовження договору оренди. Переможцем визнано Рівненську 
торгово-промислову палату. Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 
8 кален дарних днів.

Частина нежитлового приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 
27,1 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кіквідзе, 34, що перебуває на балансі ДП «Рівне-
автотранссервіс», з метою продовження договору оренди. Переможцем визнано 
ТОВ «НІКоС. Оціночна компанія». Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 
9 кален дарних днів.

Гідротехнічні споруди, а саме: контурна дамба (нерест. ставок) – інв. № 315, 
контурна дамба (вирост. ставок) – інв. № 318, дамба (літньомат. ставок) – 
інв. № 321, контурна дамба – інв. № 335, огороджуюча дамба – інв. № 337, огоро-
джуюча дамба – інв. № 341, розподільчий канал – інв. № 342, за адресою: Рівнен-
ська обл., Рівненський р-н, с. Гуменники, що перебувають на балансі Державного 
підприємства «Укрриба», з метою укладення договору оренди. Переможцем ви-
знано ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 2500 грн, термін виконання – 
12 кален дарних днів.

Нежитлова будівля (овочесховище) загальною площею 33,9 м2 за адресою: 
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Вересневе, вул. Центральна, 7в, балансоу-
тримувач відсутній, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. На участь у 
конкурсі не надійшло жодної заяви, вважати таким що не відбувся.

Продовження рубрики на стор. 7

До уваги оцінювачів

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

фонд державного майна україни

накаЗ
 03.08.2016 м. Київ № 1491

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не 
рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:

1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громад-
ськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», 
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду 
державного майна України в Інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та профе-
сійної оціночної діяльності.

Заступник голови фонду                                                                                                    н. Лебідь

Додаток  
до наказу ФДМУ 

від 03.08.2016 № 1491

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Держав-
ному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

1 Акутін Олександр Сергійович 8525 07-12-2010 МФ № 7650 17-07-2010 Експерт-Л м. Донецьк
2 Башта Геннадій Михайлович 8526 07-12-2010 МФ № 7658 17-07-2010 УКШ м. Кіровоград
3 Близнюкова Ірина Олександрівна 6794 19-08-2008 МФ № 6244 19-07-2008 УКШ м. Київ
4 Дан Василь Іванович 6817 26-08-2008 МФ № 6245 19-07-2008 УКШ Закарпатська обл.
5 Дейкун Сергій Володимирович 8463 18-10-2010 МФ № 7645 17-07-2010 Егіда м. Кіровоград

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Держав-
ному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

6 Дьяченко Михайло Костянтинович 11493 14-11-2013 МФ № 8428 21-07-2012 ХЦНТЕІ Харківська обл.
7 Іванова Любов Іванівна 6839 08-09-2008 МФ №6227 19-07-2008 УКШ Кіровоградська обл.
8 Кочкаренко Олександр Вікторович 5498 17-05-2007 № 432 14-07-2004 Мін’юст м. Севастополь
9 Кронглевський Віталій Вікторович 7175 25-12-2008 МФ №6221 19-07-2008 Експерт-Сервіс м. Київ

10 Кудрявцева Олена Валеріївна 10609 05-09-2013 МФ № 6241 19-07-2008 Експерт-Л м. Луганськ
11 Лазарєва Катерина Валентинівна 7886 09-12-2009 МФ № 6201 19-07-2008 Полтав.універ.коопер. м. Полтава
12 Лубінець Володимир Іванович 8647 21-03-2011 МФ № 7640 17-07-2010 УКШ м. Донецьк
13 Максимова Марія Миколаївна 6941 23-10-2008 МФ № 4478 22-07-2006 ХЦНТЕІ м. Луганськ
14 Михальчук Роман Анатолійович 7926 10-12-2009 МФ № 6266 19-07-2008 УКШ м. Київ
15 Мусич Дар’я Ігорівна 9666 11-02-2013 МФ №6205 19-07-2008 УКШ м. Київ
16 Некричий Іван Юрійович 4920 10-10-2006 МФ № 4485 22-07-2006 ХЦНТЕІ м. Харків
17 Орзулов Максим Олександрович 10131 31-07-2013 МФ № 8442 21-07-2012 Полтав.універ.коопер. м. Полтава
18 Помазан Олександр Володимирович 7053 25-11-2008 МФ №6236 19-07-2008 Придн.ДАБтА Дніпропетровська обл.
19 Прокопова Людмила Михайлівна 9521 27-11-2012 МФ № 8445 21-07-2012 ХЦНТЕІ м. Харків
20 Ротар Андрій Валерійович 8928 28-11-2011 МФ № 6262 19-07-2008 Інст.упр.прир.ресурс. Чернівецька обл.
21 Ротар Валерій Манолійович 8927 28-11-2011 МФ № 6261 19-07-2008 Інст.упр.прир.ресурс. Чернівецька обл.
22 Цимбаленко Ольга Анатоліївна 9430 22-08-2012 МФ № 8422 14-07-2012 ІКЦ УТО Київська обл.
23 Яремченко Ігор Олексійович 8503 16-11-2010 МФ № 7659 17-07-2010 УКШ м. Полтава

Примітка: Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; Егі-
да – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інфор-
мації»; Мін’юст – Міністерство юстиції України; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; 
Полтав. універ.коопер. – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торівлі»; Придн.ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури»; Інст.упр.прир.ресурс. – Приватний вищий навчальний заклад «Інститут управ-
ління природними ресурсами»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського това-
риства оцінювачів.

фонд державного майна україни

накаЗ
 03.08.2016 м. Київ № 1492

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-

яльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за від-
повідними напрямами оцінки майна (перелік додається).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громад-
ськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», 
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду 
державного майна України в Інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та профе-
сійної оціночної діяльності.

Заступник голови фонду                                                                                                    н. Лебідь
Додаток  

до наказу ФДМУ 
від 03.08.2016 № 1492

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№ 
з/п Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Держав-
ному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

1 Борзяк Олег Вікторович 5566 05-06-2007 МФ №4390 17-06-2006 Егіда м. Харків

2 Бривко Юлія Володимирівна 255 25-07-2016
МФ № 2301-2 24-03-2001 ІКЦ УТО

м. Донецьк
МФ № 2301-1 24-03-2001 ІКЦ УТО

3 Вальчук Наталія Олександрівна 316 20-02-2014 МФ №5698 09-02-2008 УКШ м. Житомир
4 Ващук Олександр Васильович 6149 16-01-2008 МФ № 878 27-12-2003 ІКЦ УТО Житомирська обл.
5 Дучак Ігор Ярославович 9895 06-06-2013 МФ № 8272 07-04-2012 УКШ м. Львів
6 Закір’ярова Валентина Василівна 9223 28-04-2012 ЦМК № 630 24-12-2011 ІКЦ УТО м. Київ
7 Занік Марія Олександрівна 716 03-11-2003 МФ № 257 24-05-2003 ІКЦ УТО м. Львів
8 Іщенко Юрій Петрович 717 03-11-2003 МФ № 263 24-05-2003 ІКЦ УТО м. Львів

№ 
з/п Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Держав-
ному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

9 Курах Руслан Ігорович 718 03-11-2003 МФ № 273 24-05-2003 ІКЦ УТО м. Львів

10 Лук’янова Вікторія Олександрівна 5582 11-06-2007
МФ 3653 11-06-2005 УКШ

м. Харків
МФ №4327 13-05-2006 Егіда

11 Масалітін Володимир Миколайович 9748 18-03-2013 ЦМК № 663 08-12-2012 УКШ м. Київ
12 Новіков Олег Володимирович 1692 07-08-2002 4755 20-04-2001 МВС м. Запоріжжя
13 Павлюк Віталій Петрович 6148 16-01-2008 МФ № 882 27-12-2003 ІКЦ УТО Житомирська обл.

14 Панченко Ігор Васильович 3286 22-06-2005
1824 30-09-2000 МЦПІМ

м. Івано-Франківськ
МФ 3349 26-02-2005 МІБ

15 Пітько Юрій Борисович 5568 05-06-2007 МФ №4394 17-06-2006 Егіда м. Харків
16 Покотілов Кирило Володимирович 5567 05-06-2007 МФ №4395 17-06-2006 Егіда м. Харків
17 Приходько Олег Миколайович 7979 30-12-2009 МФ № 7307 12-12-2009 УКШ м. Харків
18 Пчолинський Роман Юрійович 1760 12-08-2002 4794 27-04-2001 МВС м. Ужгород
19 Ребуха Юрій Ігорович 9894 06-06-2013 МФ № 8293 07-04-2012 УКШ м. Львів
20 Серединський Віктор Віталійович 480 05-03-2014 МФ № 8285 14-12-2013 УКШ м. Львів
21 Сільник Андрій Михайлович 8214 13-05-2010 МФ № 4227 01-04-2006 УКШ м. Львів
22 Скориченко Тетяна Іванівна 738 08-07-2014 МФ № 156 14-06-2014 Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса
23 Стародубцев Олександр Васильович 3445 04-07-2005 1667 27-05-2000 ІКЦ УТО м. Запоріжжя
24 Танько Володимир Миколайович 8134 11-03-2010 МФ № 7432 20-02-2010 УКШ м. Харків
25 Тимусь Володимир Васильович 1748 12-08-2002 4798 27-04-2001 МВС м. Львів
26 Трошин Юрій Ігорович 8598 21-02-2011 МФ № 1230 19-06-2004 МІБ м. Донецьк

27 Чистяков Олексій Вячеславович 253 22-07-2016
МФ № 1063-1 05-09-2001 УКШ

м. Київ
МФ № 1063-2 05-09-2001 УКШ

28 Шкарупа Володимир Володимирович 5660 09-07-2007 МФ №4350 13-05-2006 Егіда м. Запоріжжя

Примітка: Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»;  ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-
консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»;  УКШ – ТОВ «Україн-
ська комерційна школа»;  МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту;  Інст.експ.та упр.власн. – ТОВ 
«Інститут експертизи та управління власністю».

Продовження додатка

Продовження додатка



5

17 жовтня 2016 року№ 83 (999)

фдму – 25 років

Продовження таблиці



ОГОЛОШеННЯ ПРО НАМІР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з 
питань геодезії, картогра-
фії та кадастру

38747357, Виробнича філія «Вінницька картографічна фабрика» державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру», 21100, м. Вінниця, 
вул 600-річчя, 19, тел. (0432) 56-08-18

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані при-
міщення на 1-му та 2-му поверхах магазину 
(літ. А)

21616582.1.НИРОВГ018 21100, м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 19

1835,1 5446577,00 2 роки 364 дні Розміщення спортивного центру для занять 
різними видами спорту 

2 Державна казначейська 
служба України

37897753, Управління Державної казначейської служби України у Тульчин-
ському районі Вінницької області, 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 47, тел. (04335) 
2-12-31

Нерухоме майно:
гараж (літ. Б),
гараж (літ. Д),
дизельна (літ. Е)

37897753.1.АААГБД130 
37897753.1.УФНМЛШ120 
37897753.1.АААГБД131 

23600, Вінницька обл., Тульчин-
ський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи 
Леонтовича (колишня Леніна), 47 

79,0
36,8
34,9 

55253,00
25576,00
24256,00

2 роки 364 дні Використання за призначенням 

3 Міністерство освіти і науки 
України

03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Національного тран-
спортного університету, 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Ге-
роїв Майдану, 7 тел. (04341) 2-16-14

Нерухоме майно –нежитлове вбудоване примі-
щення на 1-му поверсі навчального корпусу

– 23000, Вінницька обл., Барський 
р-н, м. Бар, вул. Героїв Майда-
ну, 7/32 

22,0 98736,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі: канцелярськими товара-
ми та поліграфічною продукцією – 12,0 м2; 
непродовольчими товарами – 10,0 м2

4 Міністерство освіти і науки 
України

00727713, Ладижинський коледж Вінницького національного аграрного уні-
верситету, 24321,Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Кравчика, 5, тел. (04343) 
6-14-63

Нерухоме майно –нежитлове вбудоване при-
міщення на 1-му поверсі 2-поверхового по-
бутового корпусу

00497236.13.ШОЯПШШ173 24321,Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Садова, 1а

79,0 129718,00 2 роки 364 дні Виробництво меблів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗакарПатсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

 № 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета оренди

1 Міністерство осві-
ти і науки України 

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні-
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина холу (поз. 22 «б» за планом) першого поверху 
будівлі літ. «А», гуртожитку № 3

02070832.1 ЯНУБФА-090 Закарпатська обл., м. Ужгород, Сту-
дентська набережна,2

6,0 42045,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

2 Міністерство осві-
ти і науки України 

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні-
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина приміщення коридору (поз. 2 за планом) пер-
шого поверху будівлі літ. «А», корпусу II, гуртожитку № 4

02070832.1 ЯНУБФА-091 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 12

8,0 56024,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

3 Міністерство осві-
ти і науки України 

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні-
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина вестибуля (поз. 1 за планом) першого поверху 
будівлі літ. «А», гуртожитку № 1

02070832.1 ЯНУБФА-088 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Митна, 27

8,0 56024,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

4 Міністерство осві-
ти і науки України 

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні-
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина вестибуля (поз. 31 за планом) першого повер-
ху будівлі літ. «А», гуртожитку № 2

02070832.1 ЯНУБФА-089 Закарпатська обл., м. Ужгород, Сту-
дентська набережна, 4

6,0 42018,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

5 Міністерство осві-
ти і науки України 

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний уні-
верситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина коридору (поз. 3 за планом) першого поверху 
будівлі літ. «А», гуртожитку № 5

02070832.1 ЯНУБФА-092 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 12а

6,0 40017,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з доступу до мережі Інтернет

6 Державна фіскаль-
на служба України

39515893, Закарпатська митниця ДФС, м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./
факс 61-22-07

Частина вагону-будинку 39515893.6.УЕУДЕО016 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 224

6,38 47786,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (відді-
лення банку)

7 Державна фіскаль-
на служба України

39515893, Закарпатська митниця ДФС, м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./
факс 61-22-07

Вбудоване приміщення (поз. 5) модулю № 1 (літ. А) – Закарпатська обл., Виноградівський 
р-н, смт Вилок, вул. Раковці, 142 

11,0 84931,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (відді-
лення банку)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

івано-франківсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по івано-франківській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

35171187, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету, 
76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, тел. (0342) 55-47-14

Частина приміщення холу на першому поверсі 
адміністративного корпусу 

00493735.4. ЯКУФВУ002 м. Івано-Франківськ, 
вул. Юності, 11

4,0 29023,00
на 31.07.2016

2 роки 11місяців Розміщення одного автомата з продажу гарячих напоїв та 
одного автомата з продажу продуктів харчування

2 Міністерство освіти 
і науки України

35171187, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету, 
76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, тел. (0342) 55-47-14

Частина приміщення холу на першому поверсі 
адміністративного корпусу 

00493735.4. ЯКУФВУ002 м. Івано-Франківськ, 
вул. Юності, 11

2,0 14512,00  
на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення термінала поповнення рахунків мобільного 
зв’язку 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській області, відділ 
оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна».

кіровоградсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу  
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України 

39292197, Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) 
Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС У Кіровоградській 
області, 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-08-41

Нежитлове приміщення на першому 
поверсі адміністративної будівлі

39292197.179. АААДЕД865 м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2 

4,25 28390,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
книг, газет і журналів, виданих українською мовою 
(2,25 м2) та канцтоварів (2,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській області. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».Заяви подаються в окремому конверті 
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ЛЬвівсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управ-
ляючих систем», 79008, м. Київ, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 235-84-49

Нежитлові вбудовані приміщення на другому поверсі 
дво-чотириповерхової будівлі 

Інформація відсутня м. Львів, вул. Ви-
нниченка, 30

207,3 2503100,00
станом на 31.05.2016

5 років Розміщення офісних приміщень

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управ-
ляючих систем», 79008, м. Київ, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 235-84-49

Нежитлові вбудовані приміщення (кімн. № 179-180) 
на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі

Інформація відсутня м. Львів, вул. Ви-
нниченка, 30

48,8 651000,00
станом на 31.05.2016

5 років Розміщення громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності 
і становить не більше як 50 м2

3 Міністерство культури 
України

02214231, Львівська середня спеціалізована школа-інтернат імені С. Кру-
шельницької, м. Львів, вул. Зелена, 10, тел. 276-24-12

Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі 02214231.1.ЮЖВЦСД064 м. Львів, вул. Зе-
лена, 10

27,7 422600,00
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь-
чих товарів, крім товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти і науки 
України

00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій ім. С. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. 260-28-89

Частина нежитлового вбудованого приміщення корпу-
су БТФ на першому поверсі

00492990.4.БЕШСНП9527 м. Львів, вул. Пе-
карська, 50

2,0 30000,00
станом на 31.07.2016

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь-
чих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по Львівській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

одесЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання 

1 Міністерство освіти 
і науки України

Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, 
вул. Мечникова, 34, тел. (048) 732-16-21

Нежитлові приміщення, які розташовані на 4-му по-
версі учбового корпусу № 2

01127777.1.ЖЕИКЦФ019 м. Одеса, вул. То-
польського, 4а

452,0 3519000,00 2 роки 
11 місяців

Надання освітніх послуг по професійно-технічному навчанню, підвищенню кваліфікації, 
поновлення знань та тренінгу моряків (розміщення приватних навчальних закладів) 

2 Міністерство інфра-
структури України

01125809, ДП «Ренійський морський торговельний порт», 68802, Одесь-
ка обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188, тел. (04840) 2-67-38

Вбудовані приміщення адміністративно-побутової 
будівлі першого вантажного району

01125809.1.ГЯШТОЯ338 Одеська обл., м. Рені, 
вул. Дунайська, 188

119,3 534819,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних 
та тютюнових виробів (розміщення магазину безмитної торгівлі), буфету, що не здій-
снює продаж підакцизної групи товарів

3 Міністерство соціаль-
ної політики України

33636307, ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», 65069, 
м. Одеса, Миколаївська дорога, 172, тел. (048) 755-92-60

Частина приміщення вестибуля на першому поверсі 
двоповерхового адміністративного корпусу

33636307.4.ЛАМРТТ042 м. Одеса, Миколаїв-
ська дорога, 172

2,0 28000,00 1 рік Розміщення банкомата

4 Державна судова 
адмі ністрація України

35118626, Одеський окружний адміністративний суд, м. Одеса, Фонтан-
ська дорога, 14, тел. (048) 705-57-54

Частина нежитлового приміщення холу першого по-
верху учбового корпусу № 27

35118626.1.ПСАГЕП001 м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 14

4,0 5300,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській області. Заяви пода-
ються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

рівненсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу 
управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місце знаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02071116, Національний університет водного господарства 
та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, 
тел. (0362) 63-30-98

Приміщення першого 
поверху гуртожитку № 6

02071116.1.КЧЦШЧЮ124 м. Рівне, вул. Чорновола, 53 138,89 592560,00 2 роки 11 місяців Розміщення: 100,0 м2 – їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі; 20,0 м2 – буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному за-
кладі; 10,0 м2 – торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції; 8,89 м2 – ксерокопію-
вальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

2 Державне агент-
ство лісових ресур-
сів України

00992757, ДП «Володимирецьке лісове господарство», 34380, 
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Антонівка, вул. Пар-
тизанська, 23, тел. (234) 6-14-38

Навіс – Рівненська обл., Володими-
рецький р-н, смт Рафалівка, 
вул. Привокзальна, 1

455,6 259930,00 2 роки 11 місяців Лісопильне та стругальне виробництво (інше використання майна)

3 Міністерство освіти 
і науки України

02071116, Національний університет водного господарства 
та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, 
тел. (0362) 63-30-98

Приміщення цокольного 
поверху навчального 
корпусу № 7

– м. Рівне, вул. Карнаухова 
(Мірющенка), 53а

136,54 633390,00 2 роки 11 місяців Розміщення: 116,54 м2 – їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у 
навчальному закладі; 20,0 м2 – буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у 
навчальному закладі 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул. 16 Липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з 
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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фдму – 25 років

сумсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05537555, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійно-технічне учили-
ще», 41612, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельників, 24, тел. 067-501-93-30

Нежитлові при-
міщення 

05537555.1.КАНХДЮ007 Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Будівельників, 24 

160,9 – 1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслу-
говування населення (швейне виробництво) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму по сумській області. Заяви подаються в окремому конверті 
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

херсонсЬка обЛастЬ, арк та м. севастоПоЛЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125609, Херсонський державний університет, 73003, м. Херсон, 
вул. 40 років Жовтня, 27, тел. (0552) 32-67-05

Частина підвального приміщення 
в будів лі навчального корпусу № 1

02125609.1.ЦООЖГМ008 м. Херсон, вул. 40 ро-
ків Жовтня, 27

25,6 – 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальних закладах 

2 Міністерство освіти 
і науки України

02125609, Херсонський державний університет, 73003, м. Херсон, 
вул. 40 років Жовтня, 27, тел. (0552) 32-67-05

Частина холу на третьому поверсі 
будівлі навчального корпусу № 5

02125609.1.ЦООЖГМ012 м. Херсон, пров. 
40 років Жовтня, 47

5,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальних закладах 

3 Міністерство інфра-
структури України

38728533, ХФ ДП «Адміністрація морських портів України», 73000, 
м. Херсон, просп. Ушакова, 4

Вбудовані нежитлові приміщення дру-
гого поверху будівлі пожежного депо

38727770.3.МОФУРБ109 м. Херсон, 
вул. К. Маркса, 1

25,7 – 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до ви-
мог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧеркасЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управління Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-

ща, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета використання

1 Міністерство оборони 
України 

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторг-
сервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси; тел. (0472) 
32-88-07

Частина будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. а 33689922.6.ААААЕЖ196 вул. Комарова, 9, 
м. Умань, Черкась-
ка область

422,5 639400,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу: продовольчих товарів, 
непродовольчих товарів, товарів 
підакцизної групи

2 Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та жит ло во-ко му наль ного 
господарства України 

22794940, Черкаський філіал державного підприєм-
ства «Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 
вул. Гоголя, 301, м. Черкаси; тел. (0472)37-12-37

Приміщення гаража 04653199.17.ХВЮЯШЖ029 вул. Гоголя, 301, 
м. Черкаси

73,1 87720,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого 
майна – розміщення автомийки 

3 Міністерство аграрної по-
літики та продовольства 
України 

14216689, Державне підприємство Уманський лікеро-
горілчаний завод, вул. Ленінської Іскри, 27, м. Умань, 
Черкаська обл., тел. 5-85-06, 5-27-87, 5-85-06

Частина нежитлових приміщень, а саме:
частина прохідної літ. Б; частина спиртоприймального від-
ділення літ. У; частина спиртсховища літ. Т; частина тарного 
цеху, цеху готової продукції літ. Л, л, над Л; частина очисно-
го відділення з підвалом літ. Н, під Н; частина цеху розливу з 
підвалом літ. М, під М; частина переходу літ. над л1; частина 
винного цеху з підвалом літ. К, під К; частина адміністратив-
ного будинку з прибудовами та підвалом літ. А, під А 

14216689.1.ЦПВПШО3159; 14216689.1.ЦПВПШО3174; 
14216689.1.ЦПВПШО3173; 14216689.1.ЦПВПШО3166; 
14216689.1.ЦПВПШО3169; 14216689.1.ЦПВПШО3167; 
14216689.1.ЦПВПШО3163; 14216689.1.ЦПВПШО3165; 

14216689.1.ЦПВПШО3158

вул. Успенська 
(Ленінської Іскри), 
27, м. Умань, Чер-
каська область 

10,02; 18,13; 
57,61; 492,46; 

100,13; 393,19; 
24,33; 107,11; 

35,30

16920,00; 17660,00; 
56120,00; 479710,00; 
97540,00; 383010,00; 
23700,00; 104340,00; 

59600,00

2 роки 11 місяців Виробництво алкогольної продукції 

4 Міністерство оборони 
України 

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсер-
віс», вул. Ільїна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07

Частина будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. а 33689922.6.ААААЕЖ196 вул. Комарова, 9, 
м. Умань, Черкась-
ка область

321,3 562500,00 2 роки і 364 дні Розміщення аптеки, що реалізовує 
готові ліки – 141,0 м2 та складу – 
180,3 м2

5 Міністерство освіти і на-
уки України 

34716922, Державний вищий навчальний заклад 
«Університет банківської справи», вул. Андріївська, 1, 
м. Київ, тел. (044) 462-53-05

Приміщення їдальні 34716922.3.ТСЯУСД008 вул. В. Чорновола, 
164, м. Черкаси 

412,85 1337600,00 2 роки і 364 дні Розміщення їдальні, що не здій-
снює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, тел.37-34-48, рв фдму по Черкаській області. 
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по м. києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження об’єкта оренди загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

04726917, Державне підприємство «Науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс», 
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, тел. 288-24-44, факс 246-47-05 

Нерухоме майно – нежитлове при-
міщення 

04726917.1. АААЖЖИ768 м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (каб. 
309 на 3-му поверсі)

14,8 240000,00
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», м. Київ, вул. Хрещатик, 24, 
тел. 279-60-44, факс 279-58-66

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення 

38516592.1. МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Грінченка, 1 (каб.45, 46 на 
4-му поверсі адміністративної будівлі 
літ. «А»)

37,0 746000,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності

3 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», м. Київ, вул. Хрещатик, 24, 
тел. 279-60-44, факс 279-58-66

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення 

38516592.1. МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Грінченка, 1 (каб.43, 44 на 
4-му поверсі адміністративної будівлі 
літ. «А»)

44,1 963500,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності

4 Міністерство освіти і науки України 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення 

01132330.1. КАТГНП023  м. Київ, вул. Симиренка, 1 (частина ви-
робничого приміщення малярного блоку 
транспортного цеху» Автоцентр НАУ»)

117,3 1200075,00
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне 
обслуговування та ремонт автомобілів (пого-
динне використання – 144 години на місяць)

5 Міністерство освіти і науки України 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення 

01132330.1. КАТГНП028 м. Київ, вул. Борщагівська, 193 (на 1-му 
поверсі гуртожитку № 5)

101,8 1287680,00
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення фірмового магазину з продажу 
непродовольчих товарів (товари легкої про-
мисловості: взуття, шкіргалантерея тощо) 
вітчизняного виробника

6 Міністерство освіти і науки України 02070921, Київський національний технічний університет «Київський по-
літехнічний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89, 
факс 454-97-88

Нерухоме майно – окремо розташо-
вана будівля (інв. № 10310391) та 
майданчик з бетонного покриття (інв. 
№ 10330634) 

– м. Київ, вул. Політехнічна, 41 (біля на-
вчального корпусу № 18) 

213,03 2517330,00
станом на 31.07.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 

7 Міністерство юстиції України 00209131, Державне підприємство «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень», 02660, м. Київ, 
вул. М. Раскової, 15, тел. 517-72-40, 517-70-20

Нерухоме майно на восьмому поверсі 
будівлі 

00209131.1.АААДКК687 м. Київ, вул. М. Раскової, 15 82,9 1050870,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень

8 Міністерство інфраструктури 
України

30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, м. Київ, 
просп. Перемоги, 14, тел. 351-42-07, 351-42-01

Нерухоме майно на першому поверсі 
адміністративної будівлі

30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Перемоги, 14 13,63 344600,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення філії квиткової каси з продажу за-
лізничних квитків 

9 Державне управління справами 05415786, Державна наукова установа «Науково-практичний центр про-
філактичної та клінічної медицини», м. Київ, вул. Верхня, 5, тел. 284-84-
53, 286-47-00

Нерухоме майно –частина нежитлового 
приміщення другого поверху будівлі

05415786.1.ААААЛИ715 м. Київ, вул. Верхня, 5 2,0 33120,00
станом на 31.07.2016 

1 рік Розміщення банкомата

10 Міністерство освіти і науки України 02544371, Київське вище професійне училище залізничного транспорту 
імені В. С. Кудряшова, м. Київ, вул. Фурманова, 1/5, тел. 465-28-30

Нерухоме майно –нежитлове примі-
щення гаража

02544371.35.ЕИМАОЯ011 м. Київ, вул. Фурманова, 1/5 80,0 845000, 00
станом на 30.06.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення складу

11 Державне управління справами 05905668, Державне видавництво «Преса України», м. Київ, просп. Пере-
моги, 50, тел. 454-82-42

Нерухоме майно –нежитлове при-
міщення в будівлі редакційно-
видавничого корпусу, літ. «А», каб. 445

05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Перемоги, 50 18,9 262500,00
станом на 30.06.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 у конверті з надписом «Заява про оренду» із 
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна». 

ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ РеГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛеНЬ ФДМУ

одесЬка обЛастЬ
інформація 

рв фдму по одеській області про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право 
укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на 
балансі Апеляційного суду Одеської області, орган управління – Державна судова 
адміністрація України.

� Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення холу пер-
шого поверху у дев’ятиповерховій будівлі загальною площею 4,5 м2 (інв. 
№ 103100001, реєстровий № 02892913.1.кцфякв113) за адресою: м. Оде-
са, вул. Гайдара, 24а.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 54 000,00 грн (п’ятдесят чо-

тири тисячі гривень 00 коп.) (без ПДВ).
стартова орендна плата за базовий місяць – квітень 2016 р. становить 

270,00 грн (двісті сімдесят гривень) (без Пдв).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: 
розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцто-
варів; строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення 
орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 
числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання 
орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та ви-
користання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збережен-
ня орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення 
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів 
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за 
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визна-
ченому чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування 
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з 
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 
робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припи-
нення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуван-
ням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки 
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини 

орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення май-
на, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, 
здійснені орендарем за рахунок власних коштів, як з дозволу, так і без дозволу 
орендодавця, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шко-
ди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та 
приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про 
незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення старто-
вої орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця 
конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орен-
додавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його від-
мови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання про-
позицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням 
своєї останньої пропозиції орендної плати.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної 
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; 

відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім роз-
міру орендної плати, пропозицію стосовно якого вноситься претендентом в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії уста-
новчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній 
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено 
справу про банкрутство, а саме: довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо 
яких порушено провадження у справі про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує 
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином ко-
пію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в 
інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали 
претендентів надаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На 
конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, 
кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 
до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і про-
позицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж 
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів 
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий 
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні кон-
курсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено на 21-й календарний день після опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по 
одеській області за адресою: м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 5-й 
поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-
шування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за 
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу  
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати 

за принципом аукціону на право укладення договору оренди  
нерухомого державного майна, що відбувся 03.10.2016

За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – 
вагону-будинку модульного типу (літ. М-1) загальною площею 12,9 м2 за адре-
сою: Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодорога Доманове / на 
Брест / – Ковель – Чернівці – Тереблече / на Бухарест /, 1 км + 113 м, що обліко-
вується на балансі Державної фіскальної служби України, переможцем визнано 
ТОВ «САЙРУС-ГРУП».

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з відмовою від укладення договору оренди конкурсною комісією 

скасовано раніше прийняте рішення про визнання підприємця Давиденка Дмитра 
Михайловича переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного май-
на – частини замощення площею 35,0 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський 
р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України, знаходиться в оперативному 
управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління 
Державної фіскальної служби України. Переможцем конкурсу визнано ТОВ МАК 
«Торговий дім «Полісся ЛТД».
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ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.06.2016

Частина нежитлових приміщень адміністративної будівлі площею 25,0 м2 
за адресою: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Ковпака, 3, що перебуває на балансі 
Рівненського міжрайоннного управління водного господарства, з метою продо-
вження договору оренди. Переможцем визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». 
Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 8 календарних днів.

Частина нежитлового приміщення другого поверху триповерхової будівлі по-
ста ЕЦ станції Острог площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення першого 
поверху одноповерхової будівлі вокзалу по станції Івачково площею 1,0 м2; частина 
нежитлового приміщення першого поверху одноповерхової будівлі ДСП (вокзалу) 
по станції Могиляни площею 1,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, 
с. Оженин, вул. Мирна (Леніна), 13і ; Рівненська обл., Острозький р-н, с. Українка, 
вул. Залізнична, 49а ; Рівненська обл., Острозький р-н, с. Могиляни, вул. Заліз-
нична, 2, що перебувають на балансі Козятинського будівельно-монтажного екс-
плуатаційного управління № 2 ДТГО «Південно-Західна залізниця», з метою продо-
вження договору оренди. Переможцем визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість 
послуг – 3600 грн, термін виконання – 10 календарних днів.

Нежитлове приміщення площею 50,3 м2, розташоване на другому поверсі 
2-поверхової прибудови до 4-поверхової цегляної будівлі головного корпусу Ми-
рогощанського аграрного коледжу, за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, 
с. Мирогоща, вул. Студентська, 10, що перебуває на балансі Мирогощанського 
аграрного коледжу, з метою продовження договору оренди. Переможцем визна-
но ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 8 
календарних днів.

Три підвальні приміщення гуртожитку № 6, реєстровий № 02071116.1. 
КЧЦШЧЮ124, площею 37,2 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 53, що пе-
ребуває на балансі Національного університету водного господарства та приро-
докористування, з метою продовження договору оренди. Переможцем визнано 
ТОВ «НІ-КоС.Оціночна компанія». Вартість послуг – 1900 грн, термін виконання – 9 
календарних днів.

Частина вестибуля першого поверху гуртожитку № 6 площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Рівне, вул. Чорновола, 53, що перебуває на балансі Національного університету 
водного господарства та природокористування, з метою продовження договору 
оренди. Переможцем визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1800 грн, 
термін виконання – 8 календарних днів.

Приміщення першого поверху будівлі відділення поштового зв’язку Старе 
Село площею 31,7 м2 за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Старе 
Село, вул. Б.Хмельницького, 55, що перебуває на балансі Рівненської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», з метою укладення договору оренди. Переможцем визнано 
ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 8 
календарних днів.

Будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» площею 982,8 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», з метою 
укладення договору оренди. Переможцем визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». 
Вартість послуг – 1800 грн, термін виконання – 14 календарних днів.

Приміщення другого поверху навчально-виробничої майстерні навчального 
корпусу площею 96,7 м2 та підсобне приміщення першого поверху навчального 
корпусу площею 53,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. Ціолковсько-
го, 2, що перебувають на балансі Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Березнівське вище професійне училище», з метою укладення договору 
оренди. Переможцем визнано ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Вартість послуг – 2800 грн, 
термін виконання – 9 календарних днів.

Частина цегляної труби площею 6,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 
106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», з метою продовження 
договору оренди. На участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, вважати таким 
що не відбувся.

Частина нежитлового приміщення ремонтно-механічної майстерні, реєстра-
ційний № 01033651.6.ШДИШЖЛ005, площею 89,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Дубровиця, вул. Артеменка, 30, що перебуває на балансі Дубровиць-
кого управліня водного господарства, з метою продовження договору оренди. 
Переможцем на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, вважати таким що 
не відбувся.

Частина майданчика автобусної зупинки ВП РАЕС (інв. № 11242/1, реєстрацій-
ний № 24584661. 317.ПШТДПЮ80, площею 58,0 м2 за адресою: Рівненська обл., 
м.Кузецовськ, Промислова дорога, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» 
ДП НАЕК «Енергоатом», з метою продовження договору оренди. На участь у кон-
курсі не надійшло жодної заяви, вважати таким що не відбувся.

Асфальтований майданчик, реєстровий № 21536845. 5.ЮКДПНК005, пло-
щею 25,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, що пере-
буває на балансі Філії УДП «Укрінтеравтосервіс-Волинь», з метою продовження 
договору оренди. На участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, вважати таким 
що не відбувся.

Асфальтований майданчик, реєстровий № 21536845. 5.ЮКДПНК005, площею 
25,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, що перебуває на 
балансі Філія УДП «Укрінтеравтосервіс-Волинь». На участь у конкурсі не надійшло 
жодної заяви, вважати таким що не відбувся.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.06.2016
1. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – бу-

дівлі складу загальною площею 1320,5 м2 за адресою: Сумська обл., Сумський 
р-н, смт Низи, вул. Радгоспна, 18, що обліковується на балансі Департаменту 
цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, з ме-
тою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1100,0 грн.

2. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лових приміщень загальною площею 43,4 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова 
Долина, вул. Крупської, 2, що обліковуються на балансі Сумської дирекції Україн-
ського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», з метою переда-
чі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1100,0 грн.

3. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лових приміщень загальною площею 21,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 13, що обліковуються на балансі Головного управління статистики у 
Сумській області, з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра 
Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1100,0 грн.

4. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлового приміщення площею 11,9 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Шевченка, 13, що обліковується на балансі Головного управління статистики у 
Сумській області, з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра 
Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1080,0 грн.

5. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – час-
тини нежитлового приміщення площею 16,45 м2 за адресою: Сумська обл., м. Глу-
хів, вул. Терещенків, 36, що обліковується на балансі Глухівського агротехнічного 
інституту ім. С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету, з 
метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра 
Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1000,0 грн.

6. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – час-
тини замощення площею 35,0 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, тра-
са Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що обліковується 
на балансі Державної фіскальної служби України, в оперативному управлінні (ко-
ристуванні) Сумської митниці ДФС, з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ 
«Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1300,0 грн.

7. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлових приміщень загальною площею 28,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ко-
нотоп, вул. Чкалова, 1а, що обліковуються на балансі Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту Сумського державного університету, з метою продо-
вження дії договору оренди визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, 
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1200,0 грн.

8. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – вбу-
дованого нежитлового приміщення площею 18,0 м2 за адресою: Сумська обл., 
м. Шостка, вул. Короленка, 50, що обліковується на балансі Відокремленого струк-
турного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного уні-
верситету, з метою продовження дії договору оренди визнано ПП «НТЛ «Фабрика», 
м. Шостка. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1100,0 грн.

9. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Миру, 25, що 
обліковується на балансі Сумського державного університету, з метою передачі в 
оренду визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1050,0 грн.

10. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлових приміщень загальною площею 134,6 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ле-
бедин, вул. Героїв Майдану, 29, що обліковуються на балансі Управління поліції 
охорони в Сумській області, з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», 
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1100,0 грн.

11. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлових приміщень загальною площею 23,4 м2 за адресою: Сумська обл., смт Ве-
лика Писарівка, вул. Грайворонська, 11, що обліковуються на балансі Сумської 
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», з 
метою продовження дії договору оренди визнано СПД ФОП Педченка Андрія Ми-
колайовича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1100,0 грн.

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 16.06.2016
Об’єкт оцінки: частина приміщення тамбура навчального корпусу № 4 пло-

щею 5,0 м2 за адресою: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси, балансоутримувач – Чер-
каський національний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Нізолова А. Л. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано 
ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість по-
слуг 1900 грн.

2. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху будівлі площею 69,8 м2 
за адресою: вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська обл., що облікову-
ються на балансі Головного управління статистики у Черкаській області. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Попова Л. О. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу 
визнано ПП «Аргумент». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість 
послуг 2280 грн.

3. Об’єкт оцінки: приміщення першого поверху будівлі інженерно-
лабораторного корпусу площею 123,25 м2 за адресою: вул. Б. Вишневецького, 85, 
м. Черкаси, що обліковуються на балансі ДП Науково-виробничий комплекс «Фо-
топрилад». Платник робіт з оцінки: ТОВ «ТОПМЕДСЕРВІС». Дата оцінки: 31.05.16. 
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус».Термін 
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг 1900 грн.

4. Об’єкт оцінки: частина приміщення гуртожитку площею 1,5 м2 за адресою: 
вул. Петровського, 283, м. Черкаси, балансоутримувач – Державний навчальний 
заклад «Черкаське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: Іщенко Ю. 
В. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін 
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг 2000 грн.

5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху триповер-
хової цегляної будівлі загальною площею 27,8 м2 за адресою: вул. Центральна (Ле-
ніна), 61, смт Драбів, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ «Укрпошта». 
Платник робіт з оцінки: Черкаське обласне відділення Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем 
конкурсу визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 3 календарних 
дні, вартість послуг 2300 грн.

6. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху триповер-
хової цегляної будівлі загальною площею 47,2 м2 за адресою: вул. Центральна (Ле-
ніна), 61, смт Драбів, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ «Укрпошта». 
Платник робіт з оцінки: Інші організаційно-правові форми відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України в Драбівському районі. Дата оцінки: 31.05.16. 
Переможцем конкурсу визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 
календарних дні, вартість послуг 2300 грн.

7. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень на першому поверсі 
адміністративно-виробничої будівлі площею 2,0 м2 за адресою: вул. Леніна, 35, 
м. Жашків, Черкаська обл., балансоутримувач – ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник 
робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.05.16. 
Переможцем конкурсу визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання роботи – 5 
календарних дні, вартість послуг 2400 грн.

8. Об’єкт оцінки: частина підвальних приміщень навчального корпусу № 1 
площею 81,0 м2 за адресою: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., балансоу-
тримувач – Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Жовтий О. О. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу 
визнано ПП Борейко В. А. Термін виконання роботи – 5 календарних дні, вартість 
послуг 2300 грн.

9. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху чотириповерхової ад-
міністративної будівлі площею 17,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-
каси, що обліковується на балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». Платник робіт з 
оцінки: ФОП Пашенковська І. В. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу ви-
знано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість 
послуг 2300 грн.

10. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля 
лазні загальною площею 182,3 м2 за адресою: 20123, Черкаська обл., Маньків-
ський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем 
конкурсу визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 10 календарних 
днів, вартість послуг 3200 грн.

11. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – медсанчастина за адре-
сою: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1. Балансоутримувач – 
ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський елекромеханічний завод». 
Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано ТБ «Універсальна». Термін 
виконання роботи – 10 календарних днів, вартість послуг 2700 грн.

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 09.06.2016
1. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху 

п’ятиповерхової будівлі загальною площею 275,19 м2 (у т.ч. місця спільного корис-
тування площею 71,89 м2), що обліковуються на балансі ЧДЖПП «Житлосервіс», 
за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Ільченко А. О. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано ПП «Ажіо». 
Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вартість послуг 2150 грн.

2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення (23,1 м2 – кабінет та 4,2 м2 – 
площі спільного користування) загальною площею 27,3 м2 за адресою: вул. Ко-
стромська, 17, м. Жашків, Черкаська обл., що обліковується на балансі Управління 
агропромислового розвитку Жашківської районної державної адміністрації. Плат-
ник робіт з оцінки: Громадська організація «Спілка учасників АТО Жашківщини». 
Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано ПП «Ажіо». Термін виконання 
роботи – 2 календарних днів, вартість послуг 2200 грн.

3. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 26,14 м2 
(кімната № 26 площею 19,8 м2 та площі спільного користування – 6,34 м2), що 
обліковується на балансі ЧДЖПП «Житлосервіс», за адресою: просп. Хіміків, 50, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Ніколенко С. С. Дата оцінки: 31.05.16. Пе-
реможцем конкурсу визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних 
днів, вартість послуг 2100 грн.

4. Об’єкт оцінки: адміністративний корпус (літ. А-1) площею 135,5 м2; клуб 
з прибудовами (літ. Б-1,б,б1) площею 138,1 м2; сарай-склад (літ. В-1) площею 
71,5 м2; гараж (літ. Г-1) площею 62,8 м2; лабораторія (літ. Д-1) площею 61,2 м2; 
літній клуб (літ. З-1) площею 254,5 м2; підвальне приміщення (літ. Е) площею 
23,0 м2; бетонні доріжки (літ. І) (комплекс бетонних плит у кількості 19 штук, роз-
міром 70 х 70 см кожна (загалом 13,3 пог. м) та території, покритої бетонним 
розчином довжиною 45 пог. м, загалом орієнтовно 58,3 пог. м) за адресою: вул. 
Менделєєва, 2, м. Черкаси, що обліковується на балансі Державної установи 
«Черкаський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України». Плат-
ник робіт з оцінки: ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН». Дата оцінки: 31.05.16. 
Переможцем конкурсу визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 кален-
дарних днів, вартість послуг 5080 грн.

5. Об’єкт оцінки: частина нежитлових підвальних приміщень чотириповерхової 
адміністративної будівлі загальною площею 61,9 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси, що обліковується на балансі ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Плат-
ник робіт з оцінки: Благодійний фонд «Діалог». Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем 
конкурсу визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, 
вартість послуг 2300 грн.

6. Об’єкт оцінки: частина вестибуля на першому поверсі навчального корпусу 
№ 4 площею 6,0 м2 за адресою: вул. Дашкевича, 24, м. Черкаси, балансоутриму-
вач – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Тетеріна Л. М. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано 
ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість 
послуг 2150 грн.

7. Об’єкт оцінки: частина приміщення вестибуля навчального корпусу № 1 
Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького площею 
6,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, що обліковується на балансі 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Платник робіт з 
оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем 
конкурсу визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних днів, вар-
тість послуг 2100 грн.

8. Об’єкт оцінки: частина вбудованих приміщень виробничо-господарського 
призначення митного поста «Сміла» Черкаської митниці ДФС загальною площею 
49,8 м2 за адресою: вул. Дзержинського, 4, м. Сміла, Черкаська обл., що облікову-
ється на балансі Державної фіскальної служби України та перебуває в оперативному 
управлінні (користуванні) Черкаської митниці ДФС. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Свєтік А. П. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано Товарну біржу 
агропромислового комплексу центральних областей України. Термін виконання 
роботи – 5 календарних днів, вартість послуг 1800 грн.

9. Об’єкт оцінки: частина вбудованих приміщень виробничо-господарського 
призначення митного поста «Сміла» Черкаської митниці ДФС загальною площею 
54,1 м2 за адресою: вул. Дзержинського, 4, м. Сміла, Черкаська обл., що облікову-
ється на балансі Державної фіскальної служби України та перебуває в оперативному 
управлінні (користуванні) Черкаської митниці ДФС. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Шинкаренко С. Ф. Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано Товарну 

біржу агропромислового комплексу центральних областей України. Термін вико-
нання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг 1800 грн

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 15.06.2016

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Аксіома» по об’єкту: вбудоване нежитлове приміщення площею 36,4 м2 

будівлі магазину, що перебуває на балансі Державного підприємства «Прилуцьке 
лісове господарство» та знаходиться за адресою: 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, 
вул. Воскресінська (колишня Леніна), 233 (мета проведення оцінки – визначення 
відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2490,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: нежитлові приміщення загальною площею 
25,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2, що пере-
бувають на балансі Ніжинського державного університету імені М. Гоголя та зна-
ходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, площа Івана Франка, 2 (мета 
проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість 
виконання робіт з оцінки – 2243,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 
26,5 м2 сьомого поверху кімн. 714 дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Чернігівський державний центр науки, інно-
вацій та інформатизації» та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 
39 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, 
вартість виконання робіт з оцінки – 1300,00 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної  

власності, що відбувся 29.06.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення 

вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 7 – 10,6 м2, част. 
№ 2 – 1,4 м2) загальною площею 12,0 м2 на 1-му поверсі триповерхового адміністра-
тивного будинку (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статисти-
ки у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 
5, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1850 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо ви-
значення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною 
площею 19,7 м2 у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту, що не увійшли під 
час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Мир», за адресою: 
Вінницька обл., Барський р-н, с. Киянівка, вул. Л. Українки, 27б (прим. 2), з метою 
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 2 – 8,8 м2, 
№ 3 – 2,9 м2, № 5 – 20,6 м2 загальною площею 32,3 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового 
гуртожитку № 4 (літ. В), що перебувають на балансі Вінницького національного тех-
нічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька,100, з метою 
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1520 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП – Могозіну Оксану Леонідівну щодо ви-
значення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 13, 14, 
15, 23 у приміщені № 7) загальною площею 98,5 м2 на першому поверсі основної 
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Державного Вінницького професійно-
технічного навчального закладу «Вище професійне училище сфери послуг», 
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, з метою продовження 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1500 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо ви-
значення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (част. № 2 – 
4,0 м2, № 26 – 8,0 м2) загальною площею 12,0 м2 на 1-му поверсі прибудови до 
9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького на-
ціонального технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 
102а, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1515 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 13-№ 15 
та част. № 6 (1,5 м2) загальною площею 42,4 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Вінницької дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адре-
сою: Вінницька обл., смт Оратів, вул. Героїв Майдану, 113, з метою продовження 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1870 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ 21 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 літ. В, 
що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, 
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 100, з метою продовження дії дого-
вору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1525 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначен-
ня вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 22 
площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г), що пере-
буває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 
21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98, з метою продовження дії договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1520 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо ви-
значення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ 129 площею 4,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 2 (літ. 
Х), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, 
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 5, з метою продо-
вження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1537 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ 136 площею 4,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 3 (літ. 
Б), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, 
за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102, з 
метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1480 грн

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення 
(вестибуля) на першому поверсі аудиторського корпусу (навчальний корпус № 3) 
площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного 
університету ім. М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозь-
кого, 32, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1500 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича 
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень 
№ 16 (28,3 м2) № 19 (2,7 м2), част. № 18 (1,5 м2), част. № 27 (8,0 м2), част. № 14 
(1,75 м2) двоповерхової адміністративної будівлі загальною площею 42,25 м2, 
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, 
за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, пров. Некрасова, 6, з метою укладення 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість на-
дання послуг з оцінки – 1815 грн

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.06.2016

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 44,0 м2 
першого поверху будівлі навчального корпусу. Балансоутримувач: Краматорський 
технологічний технікум (ЄДРПОУ 03062935). Адреса: Донецька область, м. Крама-
торськ, бульв. Машинобудівників, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою передачі його в оренду. Дата оцінки – 31.05.2016. Пере-
можець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,4 м2 дру-
гого поверху будівлі пожежного депо. Балансоутримувач: 16 Державний пожежно-
рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Донецькій області (ЄДРПОУ 04052790). Адреса: Донецька обл., м. Кос-
тянтинівка, вул. Бурденко, 24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна з метою передачі його в оренду. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг 
з оцінки – 1850 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: індивідуально визначене державне майно – транс-
форматор інв. № 153 та трансформатор інв. № 154, що знаходяться у приміщенні 
трансформаторної підстанції, яка входить до складу ЦМК «Слов’янський солеви-
варювальний завод № 1». Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сільзавод-
ська, 11. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки – 31.03.2016. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко В. М. Згідно з 
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5800 грн, строк виконання – 
10 календарних днів.
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4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,7 м2, 
реєстр. №. Балансоутримувач: Слов’янське міжрайонне управління водного гос-
подарства (код ЄДРПОУ 05430780). Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. 
Соляний, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою 
продовження договору оренди. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – 
ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 
1850 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в будівлі вузла зв’язку 
(літ. А-1) (реєстр. № - 21560045.500.АААЖЖА324): частина прим. № 1, частина 
прим. № 4 загальною площею 19,65 м2. Балансоутримувач: Донецька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22020055). Адреса: Донецька область, Першотрав-
невий р-н, c. Мелекіне, вул. Гагаріна, 16а. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу – 
ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 
1400 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в основній будівлі 
вузла зв’язку № 20 (літ. А-1): (реєстр. № 21560045.500.АААЖЖА199) прим. № 1, 
13, 14, 15 загальною площею 55,9 м2. Балансоутримувач: Донецька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22020055). Адреса: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Мамина-Сибіряка, 36. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна 
І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
140,2 м2 першого поверху будівлі зв’язку. Балансоутримувач: Донецька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 2933422212). Адреса: Донецька обл., м. Селидо-
ве, вул. К.Маркса, 33. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1500 
грн, строк виконання – 4 календарних дні.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.06.2016

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою від-
чуження установою: колісного транспортного засобу – легкового автомобіля ВАЗ-
2121, шасі (кузов, рама) ХТА212100М0843344, реєстраційний номер АО 5032 ВІ, 
1991 року випуску, місцезнаходження об’єкта: 88000, м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 
14, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Лендєл Л. І. 
на таких умовах: вартість послуг – 900 грн, термін виконання – 3 дні.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 22.06.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації – нежитлової будівлі майстерні площею 
741,8 м2 за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б визна-
но ТОВ «Інвестиційна група «Захід». Мета проведення незалежної оцінки – продаж 
на аукціоні, термін виконання робіт – 5 днів, вартість робіт – 1500 грн.

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.06.2016

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 
вартості для розрахунку орендної плати.
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 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина асфальтованого майданчика площею 16,0 м2 за адресою: 

Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 75, на балансі ДП 
«Київпассервіс»

ФОП Гундаре-
ва А. О. 31

50 3

2 Металевий майданчик площею 4,0 м2 на відмітці 36 м телефонної 
вежі та майданчик площею 20,0 м2 біля неї за адресою: Київська 
обл., Макарівський р-н, с. Червона Слобода, вул. Заводська, 3, на 
балансі ДП «Укрспирт»

ТОВ «Гарант-
Експертиза»

32
00 5

3 Нежитлове приміщення площею 12,4 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта»

ФОП Щасли-
ва Н. З. 33

00 4

4 Нежитлове приміщення площею 112,4 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Васильків, вул. Декабристів, 40, на балансі Васильківського коле-
джу національного авіаційного університету

ПП Гарант-
Експерт 38

00 3

5 Частина нежитлового приміщення № 2.4.19 площею 7,5 м2 на 2-му 
поверсі термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Консалтінг-
центр»

38
00 4

6 Частина даху будівлі ремонтно-експлуатаційної майстерні (інв. 
№ 41370) площею 14,65 м2 та 4 антено-місця на матчі для тран-
кінгового зв’язку площею 1,8 м2 (реєстровий № 20572069.112.
НЛТНПД112) адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ПП Гарант-
Експерт

36
00 3

7 Нежитлові приміщення площею 158,04 м2 у адмінбудівлі (інв. 
№ 10311432) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, 
с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 2, на балансі Бортницького між-
районного управління водного господарства ім. М. А. Гаркуші

ФОП Гундаре-
ва А. О.

31
75 3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
8 Майданчик для відстою автотранспорту площею 33 800,0 м2 та будів-

ля КПП площею 29,16 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Кірова, 42, на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

ПП Гарант-
Експерт

13
80

0

4

9 Нежитлове приміщення площею 145,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 49, на 
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти» 37

00 4

10 Частини нежитлових приміщень загальною площею 1055,8 м2, роз-
ташованих в терміналі «D», а саме: частини приміщень на 1-му поверсі: 
№ 1.4.43 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-223) площею 30,9 м2, 
№ 1.4.43 (схема розташування об’єкта № 80.1-33-222) площею 30,9 м2; 
частини приміщень на 3-му поверсі: № 3.2.60 (схема розташування 
об’єкта № 80.1-33-203) площею 20,0 м2, № 3.2.60 (схема розташування 
об’єкта № 80.1-33-204) площею 20,0 м2, № 3.3.32 та № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-230) площею 63,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-231) площею 63,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-232) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-233) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-234) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-235) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-236) площею 62,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-237) площею 62,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-238) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-239) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-240) площею 88,0 м2, № 3.2.60 (схема 
розташування об’єкта № 80.1-33-241) площею 88,0 м2, що знаходяться 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Кравцо-
ва Л. І.

18
00

0

4

IнформацIя
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбулися 24.06.2016

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкур-
сів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
об’єктів визнано:

ФОП Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди: частина даху будівлі 
ресторану-універсаму площею 118,0 м2 та вбудоване нежитлове приміщення пло-
щею 8,8 м2 на другому поверсі будівлі ресторану-універсаму за адресою: Кірово-
градська обл., м. Долинська, вул. Нова, 110, що перебувають на балансі державного 
підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисле-
них руд», вартість робіт – 1842 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» 
по об’єкту оренди: нежитлові приміщення загальною площею 47,54 м2 на першому 
поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. Лагон-
ди, 30, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби 
у Вільшанському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2460 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;

ТОВ «АН ЕКСПЕРТ» по об’єкту оренди: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, просп. Леніна, 126а, що перебуває на балансі Олександрійсько-

го міськрайонного центру зайнятості, вартість робіт – 1660 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні.

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.06.2016
Згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвер-

дженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно визнала пере-
можців конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 
об’єктів оренди:

1. Нежитлові приміщення загальною площею 44,66 м2 на цокольному поверсі 
адмінбудівлі; м. Львів, вул. Стрийська, 35; мета проведення оцінки: укладення до-
говору оренди; переможець – ФОП Горбачов В. А.; термін виконання робіт – 4 к/
дні; вартість робіт – 2950 грн.

2. Технічний будинок загальною площею 1 313,3 м2; Львівська обл., Пустоми-
тівський р-н, с. Муроване, вул. Зоряна, 1а; мета проведення оцінки: укладення 
договору оренди; переможець – ТзОВ «Гал-Світ»; термін виконання робіт – 4 к/
дні; вартість робіт – 2880 грн.

3. Нерухоме майно загальною площею 159,2 м2 виробничо-побутового будинку, 
а саме: нежитлові приміщення № 1-13 першого поверху площею 125,6 м2 та тераса-
прибудова площею 33,6 м2; Львівська обл., Буський р-н, с. Ожидів, вул. Шашкеви-
ча, 73; мета проведення оцінки: укладення договору оренди; переможець – СПД 
Савицький Д. К.; термін виконання робіт – 3 р/дні; вартість робіт – 1700 грн.

4. Нежитлове приміщення магазину загальною площею 59,9 м2 у будівлі літ. 
«А-1»; Львівська обл., Сколівський р-н, с. Климець, вул. Л. Українки, 52; мета про-
ведення оцінки: продовження договору оренди; переможець – ФОП Крилошан-
ський Ю. Є.; термін виконання робіт – 3 дні; вартість робіт –  2000 грн.

5. Нежитлові приміщення загальною площею 96,5 м2 на першому поверсі (кімн. 
№ 3 площею 12,8 м2) та у підвалі (кімн. № II, VII, VIII площею 83,7 м2) будівлі (ре-
єстровий № 01035130.1.ОО ШГОД 001); м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 
14; мета проведення оцінки: продовження договору оренди; переможець – ТзОВ 
«ЗУКК»; термін виконання робіт – 3 к/дні; вартість робіт – 1500 грн.

6. Частина димової труби котельні та технічної площадки площею 20,0 м2; 
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Бірки; мета проведення оцінки: продовження 
договору оренди; переможець – ФОП Войтенко Н. Б.; термін виконання робіт – 5 
р/дні; вартість робіт – 2090 грн.

7. Нежитлові вбудовані приміщення (№ 7-14) загальною площею 114,9 м2 на 
першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі літ. «А-3» (реєстровий 
№ 23312239.1.ЖЯВЦХХ 011); м. Львів, вул. Данила Апостола, 11; мета проведення 
оцінки: продовження договору оренди; переможець – ТзОВ «ЗУКК»; термін вико-
нання робіт – 3 к/дні; вартість робіт – 1500 грн.

8. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 48,6 м2 на другому 
поверсі чотириповерхової будівлі; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачно-
го, 22; мета проведення оцінки: укладення договору оренди; переможець – ТзОВ 
«ЗУКК»; термін виконання робіт – 3 к/дні; вартість робіт – 2000 грн.

9. Нежитлові вбудовані приміщення (№ 191, 192) загальною площею 28,6 м2 
на восьмому поверсі дев’ятиповерхової будівлі; м. Львів, просп. В. Чорновола, 57; 
мета проведення оцінки: продовження договору оренди; переможець – ПП «Леда»; 
термін виконання робіт – 3 дні; вартість робіт – 1500 грн.

10.Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на 
другому поверсі навчального корпусу № 7; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курба-
са, 2; мета проведення оцінки: продовження договору оренди; переможець – ТзОВ 
«ЗУКК»; термін виконання робіт – 3 к/дні; Вартість робіт – 1850 грн.

11. Нежитлові приміщення загальною площею 19,0 м2 на першому поверсі 
будівлі; м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71; мета проведення оцінки: укладення 
договору оренди; переможець – ТзОВ «ЗУКК»; термін виконання робіт – 3 к/дні; 
вартість робіт – 1500 грн.

12. Частина даху будівлі готелю «Тустань» загальною площею 47,0 м2; м. Львів, 
вул. Любінська, 168а; подано лише одну заяву, відповідно до п.2 розділу V Поло-
ження конкурс вважати, таким, що не відбувся.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.06.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-4 площею 
51,1 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано Тернопільську 
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1500 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: будівля «Газова рампа» виробничої бази монастиря 
Бернардинів площею 60,7 м2, інв. №  10310013, за адресою: вул. Незалежності, 8, 
м. Збараж, Тернопільська область, що перебуває на балансі Національного запо-
відника «Замки Тернопілля», визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1300 грн, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень будівлі «Гаражі» виробничої бази 
монастиря Бернардинів площею 47,2 м2 за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Зба-
раж, Тернопільська область, що перебуває на балансі Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1300 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.06.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-

ня незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху 
загальною площею 26,1 м2 будинку вузла зв’язку за адресою: вул. Шевченка, 13, 
м. Теребовля, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 
Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 
1300 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху при-
міщення міжобласного центру підготовки спортсменів загальною площею 11,4 м2, 
літери «Б», (позиція 1-11 кабінет) за адресою: вул. Бережанська, 6, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного універ-
ситету, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1300 грн, строк виконання робіт – 5 
календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: за адресою: гідротехнічні споруди ставу Литвинів 
1 інв. №  303, реєстр. № 25592421.81.ААЕЖАЖ633 (у т.ч. дамба, донний водо-
спуск, донний водонапуск, водовипуск, шлюз-регулятор); гідротехнічні споруди 
ставу Литвинів 2 інв. №  306, реєстр. № 25592421.81.ААЕЖАЖ634 (у т.ч. дамба, 
донний водонапуск, донний водоспуск, шлюз-регулятор) та гідротехнічні споруди 
ставу Литвинів 6 інв. №  305, реєстр. № 25592421.81.ААЕЖАЖ637, площею 18,0 
га; гідротехнічні споруди ставу Литвинів 3 інв. №  307, реєстр. № 25592421.81.АА-
ЕЖАЖ635 (в т.ч. дамба, донний водонапуск, донний водоспуск) та гідротехнічні 
споруди ставу Литвинів 4 інв. №  304, реєстр. № 25592421.81.ААЕЖАЖ636 (в т.ч. 
дамба, донний водовипуск, донний водовипуск) площею 19,5 га, за адресою: с. 
Литвинів, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл., перебувають на балансі Державно-
го підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2600 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення оцінки державного майна, що відбувся 29.06.2016
1. Об’єкт: прибудоване нежитлове приміщення кафе-бару площею 52,8 м2, 

що перебуває на балансі ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА», за адресою: м. Цю-
рупинськ, вул. Комунарів, 62/26, переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1800 грн. Строк 
виконання робіт – 5 днів.

2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 22,1 м2 на 
другому поверсі 4-поверхової будівлі службово-побутового корпусу, що пере-
буває на балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 4, переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонер-
на компанія «Національна мережа аукціонних центрів». Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2100 грн. Строк виконання 
робіт – 4 дні.

3. Об’єкт: частина даху площею 2,0 м2 та частина приміщення технічного по-
верху площею 11,5 м2 у будівлі учбового корпусу № 7 ХНТУ за адресою м. Херсон, 

вул. Перекопська,175, перебуває на балансі Херсонського національного технічного 
університету, переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Націо-
нальна мережа аукціонних центрів». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 2000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

4. Об’єкт: частина приміщення вестибуля першого поверху загальною площею 
2,0 м2 будівлі головного учбового корпусу (реєстр. № 00493020.1.БЕШСНП7876) 
та частина приміщення вестибуляя першого поверху загальною площею 1,0 м2 
будівлі гідромеліоративного факультету, що перебувають на балансі ДВНЗ 
«Херсон ський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Рози 
Люксембург, 23, переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета проведення не-
залежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1620 грн. Строк виконання 
робіт – 5 днів.

5. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 70,9 м2 на пер-
шому поверсі та вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 249,3 м2 на 
другому поверсі двоповерхової будівлі (реєстр. № 38481146.1.НЧИЮЦЛ1154) 
за адресою: Херсонська область, Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Чер-
воноармійська, 108, перебувають на балансі Державної установи «Херсонський 
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», переможець конкур-
су – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 3200 грн. 
Строк виконання робіт – 4 дні.

6. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 142,9 м2 на пер-
шому поверсі будівлі третього навчального корпусу, що перебувають на балансі 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, 
вул. Рози Люксембург, 23, переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1980 грн. Строк вико-
нання робіт – 5 днів.

7. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 43,1 м2 на пер-
шому поверсі будівлі цеху обробки та перевезення пошти за адресою: м. Херсон, пл. 
Привокзальна, 1, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», переможець 
конкурсу – ПП «Аргумент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 1680 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

8. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 56,0 м2 на 
першому поверсі двоповерхової будівлі Цюрупинського ЦОС № 3 (реєстровий 
№ 21560045.2300.АААЖЕК093), що обліковуються на балансі ХД УДППЗ «Укрпо-
шта», за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська,28, перемо-
жець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору орен-
ди. Вартість робіт – 1680 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.06.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Частина приміщень п’ятого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 

100,3 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковуються на 
балансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». Платник робіт з оцінки: Громадська орга-
нізація «ІТ-РІШЕННЯ» Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем конкурсу визнано 
ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість по-
слуг –  2000 грн.

2. Частина нежитлового приміщення будівлі відділення поштового зв’язку 
загальною площею 18,9 м2 за адресою: вул. Жовтнева, 141, с. Червона Слобода, 
Черкаський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі ЧД УДППЗ «Укрпо-
шта». Платник робіт з оцінки: ФОП Величко О.А. Дата оцінки: 31.05.16. Перемож-
цем конкурсу визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 5 календарних 
днів, вартість послуг – 2300 грн.

3. Частина приміщень п’ятого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 
120,48 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що обліковується на ба-
лансі ДП «Черкаський НДІТЕХІМ». Платник робіт з оцінки: Громадська організація 
«ІТ-СОЛЮШН». Дата оцінки: 31.05.16. Переможцем визнано ФОП Драник Г. В. 
Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 2000 грн.

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг  
з оцінки майна, що відбувся 29.06.2016

Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, конкурсною комісією визнано переможцем конкурсу державне підпри-
ємство «Чернівецький Геоінфоцентр» державної служби України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру по об’єкту оцінки:  вбудовані приміщення будівлі уч-
бового корпусу № 5 (літ. В) загальною площею 225,0 м2 за адресою: м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2, що перебувають на балансі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича.  Мета проведення оцінки: передача в оренду.  
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1600,00 (одна тисяча шістсот) грн та 
5 (п’ять) календарних днів.

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 22.06.2016

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 138,6 м2 будівлі 9-Г, що перебуває на балансі 

Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», за адресою: Черні-
гівська обл., Ічнянський р-н, с. Качанівка, Національний історико-культурний за-
повідник «Качанівка» (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для 
цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2490 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлові приміщення площею 47,8 м2 будівлі «Будинку управляючого», що пе-
ребувають на балансі Національного історико-культурного заповідника «Качанів-
ка», за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Качанівка, Національний 
історико-культурний заповідник «Качанівка» (мета проведення оцінки – визначен-
ня відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2490 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху триповер-
хової будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського про-
фесійного ліцею залізничного транспорту, за адресою м. Чернігів, вул. Реміснича, 
56 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, 
вартість виконання робіт з оцінки – 2010 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
частина даху будівлі гуртожитку № 2 площею 22,34 м2, що перебуває на балан-

сі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 
за адресою: м. Чернігів, вул. Олега Міхнюка (колишня Воїнів Інтернаціоналістів), 
5 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, 
вартість виконання робіт з оцінки – 2800 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху фойє 
чотириповерхової будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 
за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53 (мета проведення оцінки – 
визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки 
–2400 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитлові підвальні примі-
щення площею 27,7 м2 триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Черні-
гівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (мета проведення оцінки – визначення 
відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2200 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання по-
слуг з оцінки майна).

ЗаПоріЗЬка обЛастЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Запорізькій області в інформації про 

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій у 
газеті «Відомості приватизації» від 10.10.2016 № 81 (997) на стор. 4 та 5, назву 
об’єкта оцінки слід читати: «основні засоби, довгострокові біологічні акти-
ви, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи цілісного 
майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріж-
вибухпром».». Балансоутримувач майна: ПрАТ «Промвибух».

До вимог для суб’єктів оціночної діяльності додати: «провадження прак-
тичної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 спеціалізація 2.2».

Передостанній та останній абзаци слід читати: «конкурсну документа-
цію слід подавати до відділу організаційно-документального та інфор-
маційного забезпечення рв фдму по Запорізькій області (каб. № 9) до 
27.10.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 01.11.2016 
о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 5, каб. № 35».


